baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti (saqarTvelo)
soxumis saxelmwifo universiteti (saqarTvelo)
goris saxelmwifo saswavlo universiteti (saqarTvelo)
doneckis marTvis saxelmwifo universiteti (ukraina)
poltavis ekonomikisa da vaWrobis universiteti (ukraina)
baqos biznesis universiteti (azerbaijani)

menejmentis regionuli akademia (yazaxeTi)
jambulis humanitarul-teqnikuri universiteti (yazaxeTi)
liderTa klubi (saqarTvelo)

sainformacio werili
I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“
2014 წლის 17-18 ოქტომბერი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იწვევს

პროფესორებს,

ლექტორებს, დოქტორანტებს, ბიზნესმენებს და დაინტერესებულ ორგანიზაციებს
მონაწილეობის მისაღებად I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში
თემაზე: „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“.
კონფერენციის მიზანია მენეჯმენტის თეორიისა და პრაქტიკის აქტუალური პრობლემების
კვლევით

დაკავებული

მეცნიერების

და

ექსპერტების

გამოცდილების

გაზიარება.

კონფერენციის მონაწილეები შეხვედრის ფარგლებში განიხილავენ უახლეს მიღწევებს
ორგანიზაციის მენეჯმენტის, სტრატეგიული მენეჯმენტისა და კორპორაციული მართვის,
პროექტების

მენეჯმენტის,

ინოვაციების

მენეჯმენტის

და

ცვლილებათა

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის კუთხით.

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: ბათუმი, ნინოშვილის ქ. N35, 6010

სამუშაო ენა:

მართვის,

ქართული, ინგლისური, რუსული.

საორგანიზაციო კომიტეტი:

თაკალანძე ლარისა - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი,
ფაკულტეტის პროფესორი (თბილისი, საქართველო);

ეკონომიკისა

და

ბიზნესის

გეჩბაია ბადრი - საორგანიზაციო კომიტეტის თანა-თავმჯდომარე, ბათუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი (ბათუმი, საქართველო);

წიკლაშვილი ნათელა - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე,
პროფესორი (ბათუმი, საქართველო);

მამულაძე

გელა

-

ბათუმის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

პროფესორი

(ბათუმი,

საქართველო);

გალდავა რომეო - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი (თბილისი, საქართველო);

კიპაროიძე გიორგი - ახალი სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი (თბილისი, საქართველო);
ლანჩავა ელისო - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი (თბილისი, საქართველო);

ქიქოძე ნუნუ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლის და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, მენეჯმენტის მიმართულების
ასოცირებული პროფესორი (ქუთაისი, საქართველო);

ორჯონიკიძე

ნინო - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ
მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი, პროფესორი (გორი, საქართველო);
აკტაიევი ჯერკინი - ჯამბულის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური უნივერსიტეტის პრორექტორი,
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა
პროფესორი (თარაზი, ყაზახეთი);

კანდიდატი,

მართვის

რეგიონალური

აკადემიის

ბაქრაძე გივი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი (თბილისი,
საქართველო);

შავგა ლარისა - მოლდოვის სავაჭრო - კოოპერატიული უნივერსიტეტის რექტორი,
პროფესორი (კიშინიოვი, მოლდოვა);

ბაირამოვ ეშგინ ალი ოღლი - საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის
უფროსი, ბაქოს ბიზნესის უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი);

თაკალანძე ლაშა - ლიდერთა კლუბის პრეზიდენტი (თბილისი, საქართველო).

სამეცნიერო კომიტეტი:

აბასოვ იბად მუსა ოღლი - ბაქოს ბიზნესის უნივერსიტეტის რექტორი, ეკონომიკის
დოქტორი, პროფესორი (ბაქო, აზერბაიჯანი);
ბარიბინა იანინა - პოლტავის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი (პოლტავა, უკრაინა);

გვარამია ნაზი

- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
(თბილისი, საქართველო);
გელაშვილი მადონა - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი (თბილისი, საქართველო);

გურაბანიძე ვაჟა - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლის და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მენეჯმენტის მიმართულების
ასოცირებული პროფესორი (ქუთაისი, საქართველო);

ხელმძღვანელი,

დიდენკო ნინა - სახელმწიფო მართვის დეპარტამენტის დეკანი, ქ. დონეცკის მართვის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის კათედრის გამგე (დონეცკი,
უკრაინა);

დიხამინჯია ირმა - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი
(თბილისი, საქართველო);

დურული ციური - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის
მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი (გორი, საქართველო);

კერიმოვ ელსევერ - ბაქოს კოოპერაციის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, პროფესორი
(ბაქო, აზერბაიჯანი);

მანველიძე

რევაზ - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
უნივერსიტეტის პროფესორი (ბათუმი, საქართველო);
მიდელსკი

სერგეი

- მართვის რეგიონული
აკადემიკოსი (პავლოდარი, ყაზახეთი);

აკადემიის

ბათუმის

სახელმწიფო

პრეზიდენტი,

პროფესორი,

პაპასკირი ზურაბ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო მუშაობის
კოორდინაციის სამსახურის უფროსი, პროფესორი (თბილისი, საქართველო);

რუდენკო ოლგა - ოსტროგის მენეჯმენტის ნაციონალური აკადემიის გლობალური
სტრატეგიების ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი (უკრაინა);

სიმანავიჩაინე ჟანეტა - კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ბიზნესის ეკონომიკის
დეპარტამენტის უფროსი, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის პროფესორი (კაუნასი,
ლიტვა);

ღლონტი ვლადიმერ - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბათუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი (ბათუმი, საქართველო);

ხანკიშიევ ხანკიში - აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტის ბიზნესის
ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი (ბაქო, აზერბაიჯანი);

ხუბუა მარინე - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი (თბილისი, საქართველო);

შიმანოვსკა-დიანიჩი ლ. მ. - მენეჯმენტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ეკონომიკის
დოქტორი, პროფესორი (პოლტავა, უკრაინა);

ტროციკოვსკი ტადეუშ

- ინოვაციის ინსტიტუტი, ევროპის სამეცნიერო ფონდის

ექსპერტი, მართვის მეცნიერებათა დოქტორი, (პოლონეთი).

კონფერენციაში მონაწილეობის პირობები
კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ:
 სააპლიკაციო ფორმა (2014 წლის 15 ივლისამდე);
 თეზისი (2014 წლის 15 ივლისამდე);
 გადახდის დადასტურება (არა უგვიანეს 2014 წლის 25 ივლისისა).
შემდეგ მისამართზე: Lanchavaeliso@gmail.com

თეზისები

დაიბეჭდება

საკონფერენციო

მასალების

სპეციალურ

გამოცემაში.

იგი

გამოქვეყნდება კონფერენციის დაწყებამდე და დაიდება სარეგისტრაციო მაგიდაზე.
საქართველოს მოქალაქეებისათვის - 50 ლარი (კონფერენციის პროგრამისა და მასალების
გამოქვეყნების ხარჯები, ყავა-ჩაი, კულტურული პროგრამა);
უცხოელი მოქალაქეებისათვის - 50 ევრო (კონფერენციის პროგრამის და მასალების
გამოქვეყნების ხარჯები, ყავა-ჩაი, კულტურული პროგრამა).
კონფერენციაში

მონაწილეობის

სხვა

ხარჯები

დაიფარება

მონაწილეების

ან

მათი

ორგანიზაციების მიერ. საორგანიზაციო კომიტეტი იზრუნებს მონაწილეთა განსახლებაზე.

სასტუმროს დაჯავშნის მოთხოვნის

განაცხადი გამოაგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ

მისამართზე: b-gechbaia@mail.ru

თეზისების გაფორმების წესი
 ფაილის ფორმატი - MS Word 1997-2010;
 ფაილის სახელწოდებაში მიეთითება ავტორის (ავტორების შემთხვევაში ერთ-ერთი
ავტორის) გვარი;
 თეზისების სრული ტექსტი კონფერენციის ერთ-ერთ სამუშაო ენაზე.
 ნაშრომის მოცულობა (ცხრილების, ნახაზების და ლიტერატურის ჩათვლით) არ უნდა
აღემატებოდეს 4 გვერდს;
 შრიფტი - Times New Roman ან Sylfaen; ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომა - 12;
სტრიქონებს შორისი ინტერვალი - 1.5; ველების სიდიდე - 2 სმ;
 ზედა მარჯვენა კუთხეში მიეთითება ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი (შრიფტის ზომა -12,
მუქი); 1 ინტერვალის შემდეგ - ორგანიზაცია, აკადემიური ხარისხი და თანამდებობა,
ელექტრონული ფოსტის მისამართი (შრიფტის ზომა -12, ჩვეულებრივი); 2 ინტერვალის
შემდეგ სტრიქონის შუა ნაწილში – ნაშრომის დასახელება (შრიფტის ზომა -14, მუქი); 1
ინტერვალის შემდეგ – ანოტაცია (შრიფტის ზომა 12, დახრილი, 3-4 წინადადება); 2
ინტერვალის შემდეგ საკვანძო სიტყვები (შრიფტის ზომა 12, დახრილი, 5-10 სიტყვა);
 ციტირება უშუალოდ ტექსტში - კვადრატულ ფრჩხილებში ნომრების მითითებით [3,
95-100], [1; 6;8];
 ლიტერატურა მიეთითება სტატიის ბოლოს ანბანური თანმიმდევრობით.
ყურადღება! თეზისი, რომელიც არ იქნება წარმოდგენილი მითითებულ ვადებში ან
დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, არ განიხილება და დაუბრუნდება ავტორს.
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